มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า
และเพิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 8 มกราคม 2556)
วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ประเภทมาตรการ
ชือมาตรการ
รายละเอียดมาตรการ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
1) เพือเสริมสภาพ 1) สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน - สานักงานประกันสังคมสนับสนุน
วัตถุประสงค์
คล่อง เพิมวงเงิน
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ผ่าน - เพื่อให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงาน
ลดต้นทุนทางการเงิน เสริมสร้างสภาพคล่อง
5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่ง ประกันสังคมกู้เงินกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนาไป
โดยผ่านกระบวนการ สถานประกอบการ และเพิ่ม ประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จากัด
เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสร้างสภาพคล่อง
ให้สินเชือ
ผลผลิตแรงงาน
(มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และทาให้
จากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน
จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย คุณสมบัติ
จากัด (มหาชน) โดยขยายระยะเวลา - เป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและ
การยื่นกู้ตามโครงการฯ ออกไปอีก 1 ปี จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 3 เดือน และต้องรักษาจานวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า
และปรับหลักเกณฑ์วงเงินกู้สาหรับ
ร้อยละ 80 ของจานวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อ
สถานประกอบการ
ตลอดอายุโครงการ 3 ปี
- ลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน
2 ล้านบาท
- ลูกจ้างไม่เกิน 51-200 คน วงเงินกู้
ไม่เกิน 4 ล้านบาท
- ลูกจ้างเกินกว่า 200 คนขึ้นไป วงเงิน
กู้ไม่เกิน 8 ล้านบาท
โดยสถานประกอบการที่มีปัญหาด้าน
หลักทรัพย์ค้าประกัน บสย.ยินดีที่จะ
สนับสนุนในการค้าประกันหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ของ บสย. โดยบสย.

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนกลาง
- สานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
โทร. 02-956-2345
โทรสายด่วน 1506
- สานักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ 1 – 12
โทร. ........
โทรสาร .........
ส่วนภูมิภาค
- สานักงานประกันสังคม
จังหวัด
โทร. ........
โทรสาร .........
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2) สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพ
การผลิต (Productivity
Improvement Loan)

รายละเอียดมาตรการ
จะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้กู้ตามวงเงินที่
ค้าประกัน (อัตราปัจจุบันร้อยละ 1.75
ต่อปี) * ติดต่อ ธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการได้เลย*
ทั้งนี้ จะได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการ
กู้เงินเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
ขยายเวลาสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพ
การผลิต ออกไปอีก 1 ปี โดยให้สิ้นสุด
การขอรับสินเชือกับ ธพว. ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ให้ ธพว.
อนุมัติสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ปิดรับคาขอ โดยมีวงเงิน
สินเชื่อโครงการรวม 20,000 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท
กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ให้ บสย.
ค้าประกันในลักษณะ Portfolio
Guarantee scheme ในอัตรา
ค่าธรรมเนียมค้าประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี
ระยะเวลาการค้าประกันเป็นไปตาม
ระยะเวลากู้เงินแต่ไม่เกิน 7 ปี
โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 1.75 ในปีแรกให้

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้

สินเชือเพือพัฒนา
เครืองจักร
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ SMEs
ขนาดย่อมในภาคการผลิต
ที่มีโรงงานที่ประกอบ
กิจการถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ในการซื้อและ
การปรับปรุงเครื่องจักร

สินเชือเพือพัฒนา
กระบวนการท่างาน
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ SMEs
ขนาดย่อมในทุกภาคธุรกิจ
ในการนาไปลงทุน ขยาย
ปรับปรุง หรือพัฒนากิจการ
ด้านต่างๆ อาทิ 1) บุคลากร/
แรงงาน 2) logistic
3) layout และ 4) การเงิน
(การบริหาร stock/
refinance)
เงือนไขสินเชือ
เงือนไขสินเชือ
- ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี - ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี
(ระยะเวลาปลอดชาระ
(ระยะเวลาปลอดชาระ
เงินต้น 1 ปี )
เงินต้น 1 ปี )

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนกลาง
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)
สอบถามรายละเอียด
โครงการโทร. 1357 หรือ
www.smebank.co.th
โทร. 0-2265-3000
โทรสาร 0-2265-4000
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0-2202-4414-8
โทรสาร 0-2354-3299
ส่วนภูมิภาค
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที 1 – 11 ได้แก่
ภาคที่ 1 เชียงใหม่
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ชือมาตรการ

รายละเอียดมาตรการ

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก -อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก คิด
คิดอัตราร้อยละ MLR – 3 อัตราร้อยละ MLR – 3
(รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตรา (รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 3) และ ดอกเบี้ย ร้อยละ 3) และ
ปีที่ 3-7 ในอัตราร้อยละ MLR ปีที่ 3-5 ในอัตราร้อยละ MLR
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- SMEs ขนาดย่อมในภาค - SMEs ขนาดย่อม
การผลิตที่มีโรงงานที่
(ตามนิยามของกฎกระทรวง
ประกอบกิจการถูกต้อง
อุตสาหกรรม) ในทุกภาค
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ธุรกิจ
พ.ศ. 2535
- ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่เป็น
ผู้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ขายทอดตลาดหลักทรัพย์ ล้มละลาย
- มีใบอนุญาตประกอบกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
- ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติหรือการวินิจฉัย
สถานประกอบการเบื้องต้นจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(กสอ.) ธพว. หรือหน่วยงานอื่นที่ ธพว. รับรอง
- ผ่านการประเมินขอบเขต
การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
หรือ ธพว. เห็นชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาคที่ 2 พิษณุโลก
ภาคที่ 3 พิจิตร
ภาคที่ 4 อุดรธานี
ภาคที่ 5 ขอนแก่น
ภาคที่ 6 นครราชสีมา
ภาคที่ 7 อุบลราชธานี
ภาคที่ 8 สุพรรณบุรี
ภาคที่ 9 ชลบุรี
ภาคที่ 10 สุราษฎร์ธานี
ภาคที่ 11 สงขลา
โทร. ........
โทรสาร .........
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
สาขาจังหวัดทุกจังหวัด
(ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ)
โทร. ........
โทรสาร .........
**ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ
ที่ตั้งของสาขาในแต่ละ
จังหวัดได้ที่
www.smebank.co.th

4
ประเภทมาตรการ
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รายละเอียดมาตรการ

3) การค้าประกันสินเชื่อ
บสย. จะค้าประกันสินเชื่อ SMEs ในกรณี
ในลักษณะ Portfolio Guarantee ที่หลักประกันไม่เพียงพอ หรือไม่มี
Scheme ระยะที่ ๕ ของ บสย. หลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 วงเงินค้าประกันรวม 240,000
ล้านบาท ระยะเวลารับคาขอโครงการ
3 ปี (สิ้นสุด ธันวาคม 2558) ระยะเวลา
ค้าประกัน 7 ปี
 วงเงินค้าประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน
40 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน
 ค่าธรรมเนียมค้าประกันอยู่ที่
ร้อยละ 1.75 ต่อปี
โดยรัฐบาลจะรับชดเชยความเสียหาย
ร้อยละ 18 ของวงเงินค้าประกันคงค้าง
เฉลี่ยในแต่ละ portfolio

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
- ภายหลังการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้ประกอบการต้องเข้า
รับการปรึกษาแนะนาหรือการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญที่ กสอ. มอบหมายหรือตามที่ ธพว.เห็นควร
วัตถุประสงค์
 เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้น
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล
 เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการ
สินเชื่อแต่ขาดหลักประกันให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน โดยเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง
จาก PGS ระยะที่ 4
 สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ SMEs มี
ความคล่องตัวและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเตรียมความพร้อมสาหรับตลาด AEC
ในปี 2015 และส่งเสริมให้ SMEs ไทยไปลงทุน
ต่างประเทศได้
คุณสมบัติ
- เป็น SMEs ทีมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200
ล้านบาท
- เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มี
สัญชาติไทย
- เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
- เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นาไป
ชาระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนกลาง
- บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
โทร. 0-2890-9999
โทรสาร 0-2890-9900,
0-2890-9800
ส่วนภูมิภาค
- บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
สานักงานสาขา 9 สาขา
(กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา
เชียงใหม่ พิษณุโลก
อุดรธานี นครราชสีมา
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และ
สงขลา (หาดใหญ่)
โทร. ........
โทรสาร .........
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รายละเอียดมาตรการ

4) การค้าประกันสินเชื่อ
ในลักษณะ Portfolio Guarantee
Scheme สาหรับผู้ประกอบการ
ใหม่ (PGS New / Start-up)

บสย. จะค้าประกันสินเชื่อ SMEs ในกรณี
ที่เป็นกิจการใหม่ไม่เกิน 3 ปี แต่
หลักประกันไม่เพียงพอ หรือไม่มี
หลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 วงเงินค้าประกันรวม 10,000 ล้านบาท
สิ้นสุดระยะเวลารับคาขอ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีระยะเวลาค้าประกัน 7 ปี
 วงเงินค้าประกันสูงสุด 2 ล้านบาท
ต่อราย ต่อสถาบันการเงิน
 ค่าธรรมเนียมค้าประกันอยู่ที่
ร้อยละ 2.5 ต่อปี (รัฐบาลชดเชย
ค่าธรรมเนียมให้ ร้อยละ 2.5 ในปีแรก)
โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินค้าประกัน
คงค้างเฉลี่ยในแต่ละ portfolio

2) ลดต้นทุน
5) การลดอัตราเงินสมทบ
ผู้ประกอบการ
กองทุนประกันสังคม
โดยผ่านกระบวนการ
ทางภาษีและเงินสมทบ

- ปี 2556 ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง
ผู้ประกันตน ลงร้อยละ 1 จากเดิม
ฝ่ายละ ร้อยละ 5 ลดลงเหลือฝ่ายละ
ร้อยละ 4

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
วัตถุประสงค์
- เพื่อกลุ่ม SMEs เริ่มประกอบธุรกิจใหม่ (New/Start-up
SMEs) ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้
จากระบบสถาบันการเงินมากขึ้น
คุณสมบัติ
- เป็น SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน
200 ล้านบาท
- เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
- เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการ ที่มีอายุกิจการไม่เกิน
3 ปี โดยให้พิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ
หรือเอกสารรับรองจากธนาคาร
- เป็น SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการ
ฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การ
จัดการ การตลาด การบัญชี และการผลิต จากกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่ บสย. เห็นชอบ
คุณสมบัติ
- เป็นสถานประกอบการและผู้ประกันตนมาตรา 33
และมาตรา 39 ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนกลาง
- บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
โทร. 0-2890-9999
โทรสาร 0-2890-9900,
0-2890-9800
ส่วนภูมิภาค
- บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
สานักงานสาขา 9 สาขา
(กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา
เชียงใหม่ พิษณุโลก
อุดรธานี นครราชสีมา
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และ
สงขลา (หาดใหญ่)
โทร. ........
โทรสาร .........
ส่วนกลาง
- สานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
โทร. 02-956-2345
โทรสายด่วน 1506
- สานักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ 1 – 12
โทร. ........ โทรสาร .........
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ชือมาตรการ

รายละเอียดมาตรการ

6) การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ปี 2556 ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ
ร้อยละ 20
- ปรับฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
SMEs ที่มีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่ถึง
1 ล้านบาท เป็นดังนี้
(1) เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 300,000
บาทแรก ไม่เสียภาษี
(2) เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 300,001 –
1,000,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 15
(3) เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 1,000,001
บาทขึ้นไป เสียภาษีร้อยละ 20

7) การนาส่วนต่างของค่าจ้าง
ที่จ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าในปี 2555 เป็นอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าวันละ 300 บาท
มาหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนชาระ
ภาษี

- ปี 2556 ให้นาค่าใช้จ่ายในการปรับ
เพิ่มค่าจ้างมาหักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่า
ของส่วนต่างค่าจ้าง

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการลดภาระทางภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่
ผู้ประกอบการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จ่ายเพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า
- เพื่อลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ SMEs ที่มี
รายได้น้อยและปรับโครงสร้างอัตราภาษีของ SMEs
ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้เท่าเทียมกัน
คุณสมบัติ
- SMEs ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่
ชาระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการประกอบ
กิจการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าของผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมและจูงใจให้
นายจ้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่เป็นนายจ้างได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนภูมิภาค
- สานักงานประกันสังคม
จังหวัด
โทร. ........
โทรสาร .........
ส่วนกลาง
- กรมสรรพากร Call
Center 1161 หรือ
สรรพากรพื้นที่
ส่วนภูมิภาค
- กรมสรรพากร Call
Center 1161 หรือ
สรรพากรพื้นที่

ส่วนกลาง
- กรมสรรพากร Call
Center 1161 หรือ
สรรพากรพื้นที่
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รายละเอียดมาตรการ

8) การนาค่าใช้จ่ายในการ
- ปี 2556 ให้นาค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปยกเว้น
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ ภาษีได้ 2 เท่า
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
มาหักลดหย่อนภาษี

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
คุณสมบัติ
1) ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีก่อน
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม
มาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชาระแล้ว
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมกันไม่เกิน
30 ล้านบาทต่อปีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้
เงือนไข
- บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ระหว่างวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
- ให้ผู้ประกอบการ สามารถนาส่วนต่างค่าแรงเดิมกับ
300 บาทมาหักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่า
วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการจัด
ฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างนาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาหัก
ลดหย่อนภาษี ซึ่งจะทาให้สถานประกอบการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนภูมิภาค
- กรมสรรพากร Call
Center 1161 หรือ
สรรพากรพื้นที่

ส่วนกลาง
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
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วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
คุณสมบัติ
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
กาหนดให้สถานประกอบกิจการสามารถนาค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาฝีมือแรงงานกรณีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ไปยกเว้นภาษีได้ 2 เท่า ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. การฝึกเตรียมเข้าทางาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
หลักสูตรจากนายทะเบียน ส่วนค่าใช้จ่ายให้นาไปขอ
ยกเว้นภาษีกับกรมสรรพากรเอง
2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
2.1 ฝึกอบรมภายใน (In House Training) คือ
สถานประกอบกิจการจัดอบรมเองหรือจ้างหน่วยงาน
ภายนอกมาจัดอบรม ต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรและ
รายการค่าใช้จ่ายกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แล้วจึงนา
หนังสือรับรอง ไปยกเว้นภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร
2.2 ฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ไม่ต้องยื่น
ขอรับรองหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายจากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากรได้เลย
3. การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพใช้ข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
ขอยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
9) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล - ขยายระยะเวลาการดาเนินมาตรการ วัตถุประสงค์
กรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ออกไปอีก 1 ปี ในปี 2556 และจะ
- เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พิจารณาขอยกเว้นในแต่ละปี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
ชือมาตรการ

รายละเอียดมาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
โทร. 02-245-1707
ต่อ 415, 416
โทรสาร 02-245-1719
ส่วนภูมิภาค
- สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค/จังหวัด
โทร. ........
โทรสาร .........

ส่วนกลาง
- กรมสรรพากร Call
Center 1161 หรือ
สรรพากรพื้นที่
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ชือมาตรการ

รายละเอียดมาตรการ

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
ในการผลิตสินค้าสูงขึ้น อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
คุณสมบัติ
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชาระแล้ว
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกิน
30 ล้านบาทต่อปีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้
เงือนไข
1.ขายเครื่องจักรเก่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 –
31 ธันวาคม 2556 และซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน
เครื่องจักรเก่าที่ขายไปภายในกาหนดเวลา ดังนี้
(1) กรณีซื้อเครื่องจักรใหม่ก่อนขายเครื่องจักรเก่า ต้องซื้อ
เครื่องจักรใหม่ภายใน 1 ปี ก่อนวันที่ขายเครื่องจักรเก่า
(2) กรณีซื้อเครื่องจักรใหม่ภายหลังการขายเครื่องจักรเก่า
ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขาย
เครื่องจักรเก่า
2. เครื่องจักรเก่าที่ขายจะต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีมาก่อน
3. เครื่องจักรใหม่ที่ซื้อทดแทนจะต้องไม่เคยใช้งานมาก่อน
และเป็นเครื่องจักรประเภทเดียวกับที่ขายไป และมี
ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องจักรเก่า
ที่ขายไป

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนภูมิภาค
- กรมสรรพากร Call
Center 1161 หรือ
สรรพากรพื้นที่
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รายละเอียดมาตรการ

10) การหักค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร

- สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิตหรือให้บริการรับจ้างผลิต
สินค้าที่ได้ซื้อมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556

11) การลดค่าธรรมเนียม
ห้องพักที่เรียกเก็บสาหรับ
โรงแรม/ที่พักแรม

- ให้ลดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมรายปีลงร้อยละ 50
จากที่เก็บห้องละ 80 บาทต่อปี เป็น
ระยะเวลา 3 ปี กระทรวงมหาดไทย
จะนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม
และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ออกเป็นกฎกระทรวงต่อไป

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
คุณสมบัติ
- เป็น SMEs ที่จดทะเบียนบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซึ่งมีทุนที่ชาระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
เงือนไข
- ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า
หรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าที่ได้ซื้อมาตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
วัตถุประสงค์
- เพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัติ
- ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนกลาง
- กรมสรรพากร Call
Center 1161 หรือ
สรรพากรพื้นที่
ส่วนภูมิภาค
- กรมสรรพากร Call
Center 1161 หรือ
สรรพากรพื้นที่

ส่วนกลาง
- ส่วนรักษาความสงบ
เรียบร้อย 3 สานักการ
สอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร 02-356-9559
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3) เพิมผลิตภาพ
แรงงานให้
ผู้ประกอบการ

ชือมาตรการ

12) การให้กู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 เพื่อใช้ใน
การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

รายละเอียดมาตรการ

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนภูมิภาค
- ที่ทาการปกครองอาเภอ
หรือที่ทาการปกครองจังหวัด
โทร. ........
โทรสาร .........
- ปี 2556 ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
วัตถุประสงค์
ส่วนกลาง
ฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 - เพื่อให้ผู้รับการฝึก ผู้ดาเนินการฝึก ผู้ดาเนินการทดสอบ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและผูป้ ระกอบกิจการกู้ยืมเพื่อใช้จ่าย กระทรวงแรงงาน
แรงงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการ
โทร. 02-245-1707 และ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
02-248-3393
คุณสมบัติ
สายด่วน 1694, 1695
- กรณีผู้รับการฝึก (ลูกจ้าง หรือบุคคลทั่วไป)
ส่วนภูมิภาค
1. มีสัญชาติไทย
- สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
2. มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินห้าสิบห้าปี
แรงงานภาค/จังหวัด
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
โทร. ........
4. มีรายได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท*
โทรสาร .........
5. ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
- กรณีผู้ดาเนินการฝึก หรือผู้ดาเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้ประกอบกิจการ
1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
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ชือมาตรการ
13) การจัดคลินิกพัฒนาฝีมือ
แรงงานเคลื่อนที่ไปยัง
สถานประกอบการต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับไปดาเนินการ วัตถุประสงค์
จัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานไทยให้มีสมรรถนะ
และเคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบการ ทักษะ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
SMEs โดยใช้ฐานข้อมูลของสานักงาน สถานประกอบกิจการแต่ละสาขาอุตสาหกรรม
ประกันสังคม
คุณสมบัติ
- ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ
สานักงานประกันสังคม
รายละเอียดมาตรการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนกลาง
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
โทร. 02-245-1707 และ
02-248-3393
สายด่วน 1694, 1695
ส่วนภูมิภาค
- สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค/จังหวัด
โทร. ........
โทรสาร .........
4) เพิมรายได้ให้
14) การปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่าย - กระทรวงการคลังจะได้ดาเนินการ
วัตถุประสงค์
ส่วนกลาง
ผู้ประกอบการโดย ในการจัดประชุม สัมมนาของ ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พัก - เพื่อปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการ
- กรมบัญชีกลาง
การทบทวนค่าใช้จ่าย ส่วนราชการ
ในการฝึกอบรมของส่วนราชการให้
ฝึกอบรมของส่วนราชการให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและ กระทรวงการคลัง
ของภาครัฐให้
เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ สภาวการณ์ปัจจุบัน
โทร. 02-273-9024 ,
เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน
คุณสมบัติ
02-273-9613-14
สถานการณ์
- ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม/ท่องเที่ยวที่จดทะเบียน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5) กระตุ้นและ
15) การจัดคาราวานสินค้า
- กระทรวงพาณิชย์มีโครงการธงฟ้า และ
ส่งเสริมการขายโดย ราคาถูกไปจาหน่ายให้ลูกจ้างใน โครงการร้านค้าถูกใจดาเนินการรองรับ
ผ่านการบริโภค
สถานประกอบการ
มาตรการนี้อยู่แล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์
รับไปดาเนินการสร้างความเข้มแข็ง
และขยายให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไป

วัตถุประสงค์
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตชุมชน
และลูกจ้างในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่า

ส่วนกลาง
- กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
โทร. 0-2507-5637
โทรสาร 0-2547-5387
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ชือมาตรการ

รายละเอียดมาตรการ

วัตถุประสงค์ของมาตรการ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทีสามารถเข้าร่วมมาตรการได้
วิธีด่าเนินการ
- จัดรถเคลื่อนที่นาสินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพ อาทิ
เช่น น้ามันพืช น้าตาลทราย ไข่ไก่ เนื้อสุกร เนื้อไก่
สินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น ฯลฯ ราคาประหยัดเข้าไป
จาหน่ายในแหล่งชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม 2556
- ในส่วนภูมิภาคได้มีการกาหนดแผนการดาเนินการ
โครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชนทั้งระดับภาค
และระดับจังหวัดในทุกอาเภอรวมทั้งยังได้มีการดาเนิน
โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างทั่วถึง และได้ดาเนินการตามโครงการ
โชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการ
เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าในกับผู้บริโภคและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ให้สามารถ
อยู่รอดได้

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนภูมิภาค
- สานักงานการค้าภายใน
จังหวัด
โทร. ........
โทรสาร .........

